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Predkladateľ :         MUDr. Jaroslav Barok, poslanec MsZ           podpis: ______________ 
 
 

Spracovatelia :        MUDr. Jaroslav Barok, poslanec MsZ           podpis:______________    
    
   

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
zo dňa 20.6.2019 číslo: ________ 

 

K bodu: Potvrdenie právoplatnosti zriadenia mestskej rady a voľby jej členov 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

I. konštatuje, že  
a) dňa 20.12.2018 bolo mestským zastupiteľstvom prijaté (14 hlasmi z 18 prítomných poslancov; viď 
výsledky hlasovania č.76) nasledovné uznesenie:  

 

„Mestské zastupiteľstvo  
I. konštatuje, že dňa 6.12.2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov poslaneckých klubov a nezaradených 

poslancov pri Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši, na ktorom došlo k dohode o zriadení mestskej 
rady a jej zložení 

II. zriaďuje mestskú radu v počte 7 členov „ 
 

b) dňa 20.12.2018 boli v tajnej voľbe právoplatne zvolení členovia mestskej rady  
MUDr. Jaroslav Barok 
Ing. Jozef Bobák 
MUDr. Miroslav Boďa 
Mgr. Vincent Kultan 
Ing. Jozef Repaský 

      Pričom zástupcovia primátora mesta sa stávajú členmi mestskej rady automaticky.  
 

(Viď. str. 17.-18 Zápisnice č.12/2018 z III. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši; 
Volebná komisia skonštatovala. že voľby členov mestskej rady prebehli v súlade s rokovacím poriadkom 
mestského zastupiteľstva a výsledky volieb sú právoplatné; zápisnicu overili Mgr. Táňa Šufliarská a  Ing. 
Rudolf Urbanovič) 

 

c) primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., vo veci voľby členov mestskej rady nemá sistačné 
právo, napriek vyššie uvedenému, mestskú radu, ako riadne zvolený poradný orgán mestského zastupiteľstva 
nezvolal ani raz;  
 
II. odporúča 
primátorovi mesta Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD., zvolávať mestskú radu v zmysle príslušných zákonov a interných 
predpisov mesta, aby mohla plniť svoju funkciu poradného orgánu mestského zastupiteľstva 
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Dôvodová správa 

Okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši potvrdila, že priebeh mestského zastupiteľstva 
Liptovský Mikuláš dňa 20.12.2018, na ktorom o.i. došlo aj k zriadeniu mestskej rady a k voľbe členov 
mestskej rady bolo vedené v súlade so zákonom a preto neexistujú prekážky k tomu, aby mestská 
rada nemohla byť riadne zvolávaná a aby tak mohla plniť funkciu poradného orgánu mestského 
zastupiteľstva. Členovia mestskej rady boli zvolení tajným hlasovaním, výsledky voľby potvrdila 
volebná komisia, čím sa stali právoplatnými. V prípade voľby sa nevyžaduje ďalšia signácia tohto 
procesu primátorom mesta.   
 


